
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT
BIROUL RESURSE UMANE       Anexa la proces vb. nr. 4961 din 24.02.2017

TABEL

Cu rezultatele obtinute la proba interviu sustinut in data de 24.02.2017 incepand cu orele
10:00 la concursurile de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de

inspector debutant la Compartimntul Informare si Promovare Turistica din cadrul
Serviciului Comunicare si Management Integrat, organizat în data de 20/02/2017 la

Primăria Municipiului  Piatra Neamț

Nr.
crt.

Nume , prenume Funcţia contractuala
pentru care candidează

Punctaj obţinut la
proba interviu

Rezultat

1 HÂRȚAN GABRIELA 
MIRUNA

Inspector debutant 68,33 P ADMIS

2 HUMĂ RALUCA-ELENA Inspector debutant 80 P ADMIS

3 CIOMĂRTAN MIHAELA-
ADRIANA

Inspector debutant 80 P ADMIS

4 GHERGHEL MARIUS Inspector debutant 71,66 P ADMIS

5 MITITELU IRINA Inspector debutant 53,33 P ADMIS

Rezultatele de la proba-interviu s-au afișat pe  24/02/2017 orele 14:00 la sediul si pe site-ul instituției.
Candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte la proba interviu pentru a putea fi declarati admisi.
Eventualele contestatii  la proba interviu se pot depune la registratura institutiei in termen de 24 de ore de

la data afisarii rezultatelor, repectiv pana la data de 27.02.2017, ora 14.00.
Punctajele finale ale concursului se vor înscrie în ordine descrescătoare în centralizatorul nominal, în

care este menţionat pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului şi a menţiunii
«admis» sau «respins»;

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare
punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim
necesar conform HG nr.286/2011.

Rezultatele  finale  se  afişează la sediul  autorităţii  sau instituţiei  publice  organizatoare  a  concursului,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din HG nr.286/2011.

Secretar comisie – Floricel Diana Roxana – Inspector  Biroul Resurse Umane..........................


